
Resumo 

O cenário das telecomunicações está a atravessar uma fase de grande inovação tecnológica, com 

redes de telecomunicações cada vez mais rápidas que permitem a introdução de novos serviços, 

muitos deles impensáveis até à alguns anos atrás. A banda larga, com multigigabit/seg e terminais 

multimédia, emerge por esse mundo fora rumo a algo cujos limites será difícil prever.  

O sucesso de novas tecnologias passa necessariamente pela realização de protótipos que é preciso 

testar exaustivamente para validar as opções tomadas. Neste contexto, surge o SGDT (Sistema 

Gerador e Detector de Tráfego) uma ferramenta de teste e avaliação de redes integradas de alto 

débito.  

As dificuldades que surgem no primeiro contacto com novas tecnologias desencorajam um grande 

número de potenciais utilizadores, pelo que a introdução dessas tecnologias deve ser rodeada dos 

maiores cuidados. Da mesma forma, as aplicações fornecidas pelos novos serviços deverão ser 

eficientes na forma como comunicam com o utilizador. A interface com o utilizador, como o meio de 

comunicação entre o utilizador e o sistema é um dos principais responsáveis pela eficiência e 

aceitação generalizada de uma aplicação.  

Os principais objectivos que conduziram à elaboração desta dissertação foram, por um lado o estudo 

do que constitui uma boa interface com o utilizador e o processo pelo qual isso pode ser alcançado e, 

por outro, a aplicação desse conhecimento na construção de uma interface gráfica para o SGDT. 

Neste contexto, foram abordados dois aspectos fundamentais: a utilização de linhas mestras e o 

processo iterativo. Na tese são ainda descritos os processos de desenvolvimento da aplicação e da 

interface gráfica do SGDT.  

Abstract 

 The telecommunications scene is going through a phase of great technological innovation, with 

communication networks featuring capacities that are increasing and support the introduction of new 

services, most of them unthinkable some years ago. Broadband, with multigigabit/sec and multimedia 

terminaIs, is emerging everywhere leading to something whose boundaries are hard to predict.  

The success of new technologies depends heavily on the construction of prototypes that have to be 

tested thoroughly to validate options made. TGDS (Traffic Generator and Detector System) was 

developed as a tool to test and validate high speed integrated networks.  

Difficulties that arise in the first contact with new technologies may discourage potential users. Hence, 

the introduction of those technologies must be very cautious. Similarly, applications supported by the 

new services should be efficient in the way they communicate with the users. The user interface, as a 



communication media between the user and the system is one of the most important factors in what 

concerns the efficiency and acceptance of one application.  

The major objectives that lead to this dissertation where, on one side, the study of what renders good 

a user interface and of the process to achieve this goal and, on the other, the application of this 

knowledge to the development of the graphical interface of the TGDS. In this context, two fundamental 

aspects were addressed: the usage of guidelines and the iterative process. The development 

processes of the application and of the graphical interface of the TGDS are also described in this 

thesis.  


